
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Medgyesegyháza, anyaggödör, felhagyott homokbánya, gyurgyalag fészkelőhely

Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:52:10

Megye: Békés Községhatár: Medgyesegyháza

A terület kiterjedése: 0.5744 hektár Védetté nyilvánítás év: 2005

GPS koordináták: 46.510372, 21.096109

Felmérést végző személy(ek) neve: Csíder Ibolya, Molnár Géza, Sallai Róbert Benedek

E-mail címe(k): info@nimfea.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Medgyesegyháza, Bánkút részét észak felé hagyjuk el, az első úton jobbra fordulunk, onnan bal
kéz felől lesz a terület nehezen észrevehető, GPS ajánlott.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A területet némi keresgélés után dinnyeföldek szorításában GPS koordináták alapján találtuk
meg, felismerhetetlenségig begyomosodva. A területet veszélyezteti még illegális hulladék
lerakása is, habár eredeti, gyurgyalag költőhely jellege is megszűnt már. A terület nagyon rossz
ökológiai és esztétikai állapotban van.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Részben

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
illegális hulladék lerakása is, eredeti, gyurgyalag költőhely jelleg is megszűnt

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
gyomos, felhagyott terület

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
U7

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus:
Jellemzőik, intenzitás:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:
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2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Kevés
Parlagfű: Kevés
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük felsorolása
(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatoztatott, fokozottan védett faj esetében

pontos tőszámot kell megadni)

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

Védett állatfaj: A terület természetvédelmi szempontból értékes élőhelyjellege megszűnt. A
korábbi gyurgyalag és partfecske költésnek nyoma sincs. Néhány védett egyedet
találtunk/láttunk csupán: Motacilla flava - sárga billegető Saxicola rubetra - rozsdás csuk Turdus
merula - fekete rigó Lanius collurio - tövisszúró gébics
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5. Egyéb észrevétel
A terület természetvédelmi kezeléssel helyreállítható lenne, amihez hathatós gyakorlati
beavatkozás szükséges. A homokfal helyreállítása, szárzúzózás szükséges. Jelen állapotában a
természetvédelmi terület védettségre okot adó élőhelyjellege megszűnik.
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